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Verksamhetsberättelse 2017 

Organisation 

 Ledning fram till årsmötet 

Styrelsen har under fram till årsmötet 2017-05-29  haft följande sammansättning: 
Ordförande: Rolf Wigström 
Ledamöter: Mats Andersson, Per Björkdahl, Amanda Högdén, Josefin Sollander och Magnus 
Ström (Gunnar Karlberg lämnade styrelsen 2016) 
Suppleanter: Matilda Dagberg, Eric Lindahl och Jan Olsén 
 Valberedning 
Lillian Westerberg (ordförande), Korhan Koman och Per Ewing 
 Revisorer 
Christina Gotting har varit revisor och Thomas Ehrner revisorssuppleant. 

 Ledning frrån årsmötet 

Ordförande: Rolf Wigström 

Ledamöter: Mats Andersson, Per Björkdahl, Amanda Högdén, Eric Lindahl, Josefin Sollander 
och Magnus Ström 

Suppleanter: Josef Huld, Anders Ljungberg och Jan Olsén 

 Valberedning 

Lillian Westerberg (ordförande), Gustav Ehrmann och Per Ewing 

 Revisorer 

Christina Gotting har varit revisor och Thomas Ehrner revisorssuppleant. 

 

 Möten och sammanträden 

Årsmöte hölls den 29 maj 2017 i Kolskjulet, Kastellholmen varvid Rolf Wigström återvaldes 
till ordförande. 43 medlemmar närvarade. 

Konstituerande möte med den nya styrelsen hölls samma dag. Till vice ordförande valdes 
Magnus Ström, kassör Eric Lindahl, sekreterare Josefin Sollander. Per Björkdahl valdes till 
ansvarig utgivare för Briggenbladet.  

Vid årsmötet utsågs Rolf Wigström och Anders Rigodt till föreningens representanter i 
styrelsen för Briggen Tre Kronor AB (BTKAB).   

Styrelsen har under 2017 haft 17 protokollförda sammanträden och varav 1 konstituerande 
styrelsemöte samt 1 arbetsmöte. 

Inga formella möten med BTKAB’s styrelse har ägt rum. 
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 Ekonomi 

Föreningens ekonomi framgår av resultat och balansräkningarna. Föreningen hade 2017 2296 
medlemmar, 2016 var motsvarande siffra 2051. Under året byttes medlemsregistret till ett 
nytt, därav är siffran inte helt jämförbar. Större bidrag har under året tacksamt erhållits från: 
Henrik Granholms stiftelse, Gålöstiftelsen, Stockholms sjöfartsstiftelse och Föreningen 
Sjömanshem i utländska hamnar. Vi har under året träffat ett nytt avtal med Stockholms Stads 
brandkontor om fortsatt köp av aktier – som nu kommer att ske till och med 2023. Efter att 
Briggen Tre Kronor AB avslutat sitt hyresavtal med Statens FastighetsVerk för Kolskjulet i 
slutet av 2016 har föreningen efter noggrant övervägande tecknat ett hyresavtal för 
Riggverkstaden som iordningsgjorts under året och början på 2018. Tack till Fredells för 
sponsring med byggmaterial. 

 Verksamhet 

Verksamheten i föreningens grupper har i enlighet med stadgarna och i likhet med tidigare år 
stöttat fartyget och BTKAB, förutom genom vissa ekonomiska åtaganden, genom 
volontärgruppernas verksamheter. Varje grupp har för egen verksamhet disponerat 10 000 
kronor. 

 Rigg- och underhållsgruppen 

År 2017 började med sökande efter nya lokaler både för kontor och riggverkstad. 
Föreningsstyrelsen tillsatte en grupp, för att förhandla med Fastighetsverket (SFV) och se om 
föreningens ekonomi var stark nog att gå in i ett hyresavtal med SFV. Med hjälp av eget 
arbete för ombyggnaden kunde kostnaden hållas på en rimlig nivå. 
Ett stort tack skall även riktas till Tryggve som via briggens sponsorer anskaffade material till 
mellanväggen och golvmålningen. 
I en del av verkstaden inreddes toalett, pentry och en kaffehörna. Den delen skall även kunna 
användas som dammfri lokal för lackning och målningsarbete. I överenskommelsen ingick att 
SFV skulle bygga en tillgänglig toalett och föreningen bygger mellanvägen och 
pentryinredningen. 
Den första mars har vi kommit så långt att vi hoppas att kontraktet snart skrivs under och att 
vi får tillgång till lokalen den 15 mars. Den 6 april skrevs kontraktet och 19 april började 
återflytten av de magasinerade maskinerna och verktygen. 
 
Lappsalvning av riggdetaljer utfördes av en ungdomsgrupp under ledning av Ira Glad, under 
ett provisoriskt tak vid husgaveln. 
 
Under båtmässan V10 deltog vi i bemanningen av föreningens monter tillsammans med öppet 
skepp gruppen och föreningsstyrelsen. 
 
Många av underhållsjobben tvingades vi skjuta på grund av lokalproblemen men fokus lades 
på att få fartyget seglingsklart för säsongen. Ett större och viktigt jobb med toalettsystemet 
utfördes av Jim Nordin i Riggruppen. Han delade in rörsystemet i tre var för sig avstängbara 
sektioner, och monterade tre nya toaletter som Tryggve hittade sponsorer till. 
 
Efter Örn och Sälseglingen november 2017 kom avriggning och vintertäckning. 
Den gamla ställningen byggdes delvis om och anpassades till täckning med krympplast vilket 
visade sig vara både effektivt och snabbt. 
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Efter vintertäckningen kom väggbygget mellan verkstad och pausutrymmet igång och 27/12 
levererades pentryinredningen. 
 
Den bokförda tiden för fartygsunderhåll år 2017 blev ca 650 timmar. Det är ungefär hälften av 
vad det brukar vara på grund av att det inte blev någon dockning, att vintertäckningen revs av 
besättningsvolontärer samt att flera jobb sköts på framtiden på grund av ombyggnaden och 
flytt av verkstaden. 
 
Tid för återflytt till kolskjulet och väggbygget har inte bokförts som underhållsarbete. 
 
Kontaktpersoner ur styrelsen har varit anders Ljungberg, Magnus Ström och Rolf Wigström. 

 Öppet skeppgruppen 

Gruppen består av ca 20 volontärer uppdelade på fyra vaktlag. Ett 10-tal månadsmöten har 
genomförts varvid aktiviteter planerats. Gruppen har under året svarat för och planerat 
bemanning av montern på Båtmässan likväl som aktiviteter för ÅF inshore- och ÅF offshore-
race på hamnplanen. Även vid årets samtliga Briggmåndagar har gruppen skött logistik och 
servering. De söndagar fartyget legat vid kaj vid Kolskjulet i början och slutet av året har 
gruppen tagit emot besökare ombord. De har guidats runt samt informerats om föreningen, 
bolaget och fartygets aktiviteter. Besökarna har också haft möjlighet att köpa kaffe och 
souvenirer. Därutöver har ett antal guidningar genomförts för bokade besök. Under året har vi 
drabbats av avhopp av några medlemmar i gruppen som har avslutat sin aktiva tid. Detta har 
påverkat oss så att alla har fått göra extrapass på söndagar. Vi arbetar därför intensivt för att 
förstärka gruppen. Arbetet med faktasamlingen har därför också fortsatt för att göra en mer 
lättläst variant för att användas som informationsmaterial och studiematerial till både 
nuvarande och nya medlemmar.  

Kontaktman ur styrelsen har varit Amanda Högdén. 

 Besättningspoolen 

Även 2017 hade vi många deltagare i Marina Läroverkets elevseglingar och några av dem 
blev även denna sommar intresserade av att fortsätta segla med som volontärer.  Upplevelsen 
att vara med på Tall Ship Races och även vinna ett av racen var en höjdpunkt för alla ombord. 

Eleverna från S:t Botvid som var med under Norrlandsseglingen visade återigen att de var av 
rätta virket och vi hoppas framgent kunna införliva några av dessa i vår besättningspool. 

I likhet med de senaste säsongerna var timmermän ur riggruppen i perioder med ombord.  

Vi hade ett flertal ansökningar att segla som volontär på Briggen. Flera lyckades vi bereda 
plats åt för att komma med och i stort sett alla visade sig vara klart lovande jungmansämnen. 
Men det var också några som vi inte kunde ge möjlighet att prova på 

För Briggen Tre Kronor AB innebär volontärerna i besättningspoolen en betydande resurs och 
besparing.  

Föreningen har aktivt medverkat och bidragit i arbetet med besättningsplaneringen och med 
ansökningar om ekonomiskt stöd från stiftelser även under säsongen 2016. 

Kontaktperson ur styrelsen har varit Mats Andersson. 
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Briggenbladet 

Briggenbladet har under året utkommit med tre nummer varav nummer tre var ett 
dubbelnummer. 

Redaktionen har bestått av volontärer, de flesta professionellt arbetande inom media som 
bland annat journalister och formgivare. Förutom redaktionen har en handfull 
”korrespondenter” löpande bidragit med material. Texter och bilder har producerats ideellt. 

Kontaktperson ur styrelsen, tillika ansvarig utgivare, har varit Per Björkdahl. 

 Klubbmästeri och medlemsnytta 

Under året har Briggmåndagar genomförts den första måndagen i månaden (utom sommaren) 
med olika teman. Intresset har ökat under året och vi avser fortsätta utveckla dessa. 

För att erbjuda medlemmarna möjlighet att segla med briggen till ett något lägre kostnad har 
föreningen subventionerat medlemmar med 500 kr på ett antal seglingar.  

Kontaktpersoner ur styrelsen var från början Matilda Dagberg, efter årsmötet har varit 
Amanda Högdén varit drivande med stöd från Öppet Skeppgruppen. 

 Ungdomsgrupp 

Under vintern hölls kurser i traditionell segelsömnad och wiresplitsning tillsammans med 
skonaren Vega och Skeppsholmsgården på Skeppsholmens Folkhögskola. Bägge kurser blev 
fulltecknade och mycket uppskattade. Martin Toomingas skötte organisationen med hjälp av 
Elsa Petrén och Josefin Sollander. Linnea Ludvigsson och Johnny Åstrand var kursledare. 
De flesta deltagarna har sedan deltagit ombord och i rigg-gruppen. 
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Föreningen Briggen Tre Kronor  
Org.nr. 802404-7352  
 

 
RESULTATRÄKNING    2017-01-01 2016-01-01 

  Not 2017-12-31 2016-12-31 

 
Föreningens intäkter         

Medlemsavgifter    556 236  562 602 

Gåvor    5 420  15 310 

Bidrag    1 400 000  1 403 000 

Omsättning från verksamhet    55 991  55 978 

Övriga rörelseintäkter    11 875  16 680 

Summa föreningens intäkter    2 029 521  2 053 570 

          

Föreningens kostnader         

Råvaror och förnödenheter    -188 971  -202 048 

Lämnade bidrag    -1 300 000  -1 407 438 

Lokalkostnader    -154 384    

Övriga externa kostnader    -222 834  -172 340 

Summa föreningens kostnader    -1 866 189  -1 781 826 

          

Rörelseresultat    163 333  271 744 

          

Finansiella poster         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    21 700  21 700 

Räntekostnader och liknande resultatposter    -946  -8 

Nedskrivning aktier    -236 000    

Summa finansiella poster    -215 246  21 692 

          

Resultat efter finansiella poster    -51 913  293 436 

          

Resultat före skatt    -51 913  293 436 

          

Årets resultat    -51 913  293 436 
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Föreningen Briggen Tre Kronor  
Org.nr. 802404-7352  
 

 
BALANSRÄKNING    2017-12-31 2016-12-31 

  Not      

TILLGÅNGAR         

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2  2  2 

Summa finansiella anläggningstillgångar    2  2 

          

Summa anläggningstillgångar    2  2 

          

Omsättningstillgångar         

Kortfristiga fordringar         

Kundfordringar    0  0 

Övriga fordringar    488 019  391 319 

Summa kortfristiga fordringar    488 019  391 319 

          

Kassa och bank         

Kassa och bank    480 496  769 811 

Summa kassa och bank    480 496  769 811 

          

Summa omsättningstillgångar    968 515  1 161 130 

          

SUMMA TILLGÅNGAR    968 515  1 161 132 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Eget kapital         

Eget kapital vid räkenskapsårets början    614 295  324 860 

Årets resultat    -51 913  293 436 

Eget kapital vid räkenskapsårets slut    562 382  614 296 

          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder    0  25 616 

Övriga skulder    5 320  1 320 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    400 815  519 900 

Summa kortfristiga skulder    406 135  546 836 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    968 517  1 161 132 
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Föreningen Briggen Tre Kronor  
Org.nr. 802404-7352  

 
 

Flerårsöversikt         

  2017 2016 2015 2014 

Medlemsavgifter  556 236 562 602 560 080 573 309 

Årets resultat -51 913 293 436 51 934 -4 130 232 

Soliditet (%) 58,07 52,9 41,06 41,21 
Definitioner av nyckeltal, se 
noter   

 
NOTER 
 

Not 1 Redovisningsprinciper 

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

 
 
 
Noter till balansräkningen 
   
 
Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 

företag 
   

2017-12-31
 

2016-12-31
   

 
Företag 

 
 Antal

/Kapital-
Redovisat

 
Redovisat

 Organisationsnummer  Säte andel % värde värde
     
 Briggen Tre Kronor AB 6 735 2 2
 556518-3588  Stockholm 10,40%  
  2 2
   
 
Övriga noter 
   
 
Not 3 Eventualförpliktelser 2016-12-31 2015-12-31
   

 
Köp av aktier enligt avtal med Stockholms Stads 
Brandförsäkringskontor (SSB)  

   
846 500

 
1 082 500

 under perioden 2018 - 2023. 
  846 500 1 082 500
   
   
 
Not 4 Definition av nyckeltal  
   
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
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Föreningen Briggen Tre Kronor 
802404-7352 

 
 
Underskrifter  
 
Stockholm den 23 april 2018 
 
 
 

 
Rolf Wigström 
Styrelseordförande 

 
Magnus Ström 
Styrelseledamot/vice ordförande 

 
Mats Andersson  
Styrelseledamot 

 
Per Björkdahl 
Styrelseledamot 

 
Amanda Högdén 
Styrelseledamot 

 
Eric Lindahl 
Styrelseledamot/kassör 

Josefin Sollander 
Styrelseledamot/sekreterare 
  
 
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den        2018 
 
 
 
 
Christina Gotting  
Auktoriserad revisor  
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